20 februari 2019

Inloopspreekuur bestuurder
dinsdag van 15.30 – 16.30 uur
Wilt u een wethouder spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens
het maandelijkse inloopspreekuur op dinsdagmiddag. Daarnaast
is het altijd mogelijk een afspraak met een bestuurder te maken
via het bestuurssecretariaat via 14 030.
U bent welkom tijdens het maandelijkse inloopspreekuur
van burgemeester en wethouders op:
Dinsdag 12 maart 2019 van 15.30 tot 16.30 uur
De wethouders Bekker, Geldof en Roks zijn aanwezig voor het
inloopspreekuur. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt zich
melden bij de receptie en aangeven welke wethouder voor
welk onderwerp u wilt spreken. De portefeuilleverdeling van
de wethouders kunt u lezen op www.ijsselstein.nl

Verkiezingen Provinciale Staten
en Waterschappen
Op 20 maart 2019 zijn er Verkiezingen van de Provinciale Staten
en de Waterschappen Algemene informatie over de verkiezingen
is te vinden op de websites van de Kiesraad en de Overheid:
www.kiesraad.nl en www.rijksoverheid.nl
Waar en wanneer kan ik stemmen?
De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. U mag
op elk stembureau in de gemeente IJsselstein uw stem uitbrengen.
Neem uw stempas(sen) en identiteitsbewijs mee naar het
stembureau. Het stembureau moet de identiteit van de kiezer
vaststellen. Kijk alvast of u een geldig identiteitsbewijs hebt.
Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in
de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen.
Wie mag er stemmen voor de Provinciale Staten?
U mag stemmen als:
- u niet bent uitgesloten van het kiesrecht
-	u op 4 februari 2019 in Europees Nederland of Caribisch
Nederland (Bonaire, Sint Eustatius of Saba) woont en
-	u op 20 maart 2019 achttien jaar of ouder bent en de
Nederlandse nationaliteit hebt.

Stempas kwijt of niet ontvangen
De stempassen worden in week 10 (1 t/m 6 maart) verspreid.
Hebt u uw stempas op 6 maart nog niet ontvangen of bent u
hem kwijt geraakt? Vraag een vervangende stempas aan.
Dit kan schriftelijk tot 15 maart 2019 of op afspraak aan de
balie van het Klantcontactcentrum tot 19 maart 2019 12.00 uur.
LET OP! Op de dag van de verkiezingen zelf kan er geen
vervangende stempas meer worden afgegeven!
Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont?
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Zet dan uw stempas om
in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk tot 15 maart 2019 of op
afspraak aan de balie van het Klantcontactcentrum tot
19 maart 2019 tot 12.00 uur.
Hoe machtig ik iemand anders om voor mij te stemmen?
Wilt u iemand anders uw stem laten uitbrengen op 20 maart 2019?
Dan kan door iemand te machtigen. Dit kan schriftelijk tot 15
maart 2019 of op afspraak aan de balie van het Klantcontactcentrum
tot 19 maart 2019 12.00 uur.
Stembureaus
1 Stadhuis , Overtoom 1
2 OBS De Tandem , Planetenbaan 40
3 Moskee Touba , Finlandpad 2
4 Gebouw Kano vereniging , Zomerdijk 41
5 Vecht en IJssel, locatie Ewoud , Jan v.d. Heydenweg 2
6 Ontmoetingskerk , Andorrastraat 2
7 Gebouw ’t Kruispunt ,Touwlaan 36
8 Dienstencentrum Oase , Benschopperweg 342
9 Verenigingsgebouw De Groene Olijftak , Heemradenlaan 11
10 CBS de Brug, locatie Polderheem , Heemradenlaan 42
11 Schoollocatie de Opstap ,Heemradenlaan 30-32
12 WOC gebouw , Merkelbachlaan 2
13 OBS De Torenuil , Sint Petersburglaan 29
14 Tramzicht , Praagsingel 372
15 OBS De Trekvogel , Heemradenlaan 26
16 School De Ark van Noach , Aalbersestraat 2
Meer informatie staat op de website van de gemeente:
www.ijsselstein.nl.

Deelnemers WijkLeerbedrijf IJsselstein
diplomeren voor MBO niveau 1 opleiding
Dinsdag 12 februari 2019 was het voor 17 deelnemers van WijkLeerbedrijf IJsselstein groot feest! Tijdens de officiële diploma-uitreiking
hebben zij hun welverdiende MBO niveau 1 diploma, in het bijzijn
van wethouder Bernd Roks, in ontvangst mogen nemen. Het is de
derde groep van WijkLeerbedrijf IJsselstein die is gediplomeerd.
Na een leerzaam jaar met 1 lesdag en 16 uur stage per week hebben
17 deelnemers de MBO niveau 1 opleiding met succes afgerond.
Zij hebben gedurende het schooljaar februari 2018-februari 2019
veel geleerd, zoals: de Nederlandse taal, rekenen, loopbaan- en
burgerschap en praktische vaardigheden met betrekking tot de zorg.
Daarnaast zijn de deelnemers gegroeid in zelfvertrouwen,
communicatie, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel
en persoonlijke ontwikkeling. De komende periode zal nog één
deelnemer het MBO niveau 1 diploma halen, waardoor er in totaal
18 deelnemers gediplomeerd zullen zijn.
Dubbele winst
Naast theoretische en praktische kennis met betrekking tot zorg en
welzijn hebben zij het gehele jaar 1 dag per week stage gelopen in
de praktijk. Het afgelopen jaar hebben zij vele kwetsbare inwoners
binnen de gemeente IJsselstein informele zorg geboden. Denk aan
samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken of hand- en
spandiensten in en om het huis. Dit geeft mensen de mogelijkheid
langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid
in de wijk terug. Het mes snijdt dus aan twee kanten: wijkbewoners
krijgen hulp die zij nodig hebben en de deelnemers doen werk
ervaring op en ronden op deze manier hun opleiding af met een
aantrekkelijke stageplaats.
Wij zijn ontzettend trots op alle deelnemers en wensen iedereen
veel plezier en succes met de verschillende activiteiten die zij in
de nabije toekomst gaan verrichten.
Deelnemen aan WijkLeerbedrijf IJsselstein
Een nieuwe groep deelnemers is begin februari van start gegaan.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar, dus geïnteresseerde kunnen
zich nog aanmelden. Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in Woon- en
zorgcentrum Ewoud, Jan van der Heydenweg 2 / 2E te IJsselstein.
Contact via 06-33435390 of ijsselstein@wijkleerbedrijf.nl.

Wie mag er stemmen voor de Waterschappen?
U mag stemmen als:
- u niet bent uitgesloten van het kiesrecht
-	u op 4 februari 2019 in Europees Nederland of Caribisch
Nederland (Bonaire, Sint Eustatius of Saba) woont en
-	u op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent en een geldige
verblijfstitel hebt.

Oud papier
Openbare bekendmakingen
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen
is te verkrijgen bij het Klantcontactcentrum 14 030.
U kunt hier ook terecht voor het inzien van stukken
zoals bouw- en omgevingsvergunningen en het maken
van afspraken of kijk op www.ijsselstein.nl.
Aanvraag omgevingsvergunning
07-02-2019: Kronenburgplantsoen t.o. nr. 7, kappen kastanje.
08-02-2019: Eiteren 40 (Z/19/128999) bouw 17 woningen.
09-02-2019: Vlamoven 20 (Z/19/134936) plaatsen dakkapel.
Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de
rubriek “Verleende omgevingsvergunning”.
Verlengen beslistermijn
13-02-2019: Achtersloot 37 (Z/19/118627) vervangen
bovenbouw.
Welstand
De eerst volgende openbare commissievergadering is op
27-02-2019 in het stadshuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op
4-03-2019 in het stadhuis van IJsselstein.
Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden

binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor
een afspraak maken met de bouwbalie via www.ijsselstein.nl
of tel: 14 030.
Evenement
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad
wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen
en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u
naar www.ijsselstein.nl/evenement. Voor straatfeesten en
buurtbarbecues gaat u naar www.ijsselstein.nl/straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt worden op verleende
vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen
zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester
en wethouders van IJsselstein. Indien spoed dit vereist
kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Ontmoetingskerk ma t/m za 9.00-17.00 uur
‘t Kruispunt
gehele week

Algemene informatie
Bezoekadres:
Correspondentieadres:

Telefonisch bereikbaar:
Openingstijden:
(alleen op afspraak)

Calamiteiten en storingen:
(buiten kantoortijden)

Overtoom 1
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
www.ijsselstein.nl
info@ijsselstein.nl
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
14 030
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
wo en vr 13.30-17.00 uur
wo en vr 18.00-20.00 uur
06 212 15 202

@gem_ijsselstein
Het officiële Twitteraccount van gemeente IJsselstein.
Lees hier over het laatste nieuws, projecten en werkzaamheden
of stel een vraag.
@IJsselsteinBenW
Het officiële Twitteraccount van het college van B&W
IJsselstein. Lees hier over activiteiten en besluiten of stel
een vraag.
www.facebook.com/gemeenteijsselstein

